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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

(10)  Στα προκαταρκτικά πορίσματα 

και συμπεράσματά της, που εγκρίθηκαν 

στις 9 Απριλίου 2018, η περιορισμένη 

αποστολή εκλογικών παρατηρητών της 

Υπηρεσίας Δημοκρατικών Θεσμών και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ 

αναφέρει ότι η τεχνική διαχείριση των 

εκλογών ήταν επαγγελματική και 

διαφανής, και ότι τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και ελευθερίες τηρήθηκαν εν 

γένει αλλά ασκήθηκαν σε δυσμενές κλίμα. 

Η εκλογική διοίκηση εκπλήρωσε την 

αποστολή της με επαγγελματισμό και 

διαφάνεια και έχαιρε συνολικής 

εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερόμενων 

μερών. Η εκστρατεία ήταν έντονη, αλλά η 

εχθρική και εκφοβιστική ρητορική 

περιόρισε τα περιθώρια για ουσιαστικό 

διάλογο και τη δυνατότητα των 

ψηφοφόρων να προβούν σε τεκμηριωμένη 

επιλογή. Τα ανώτατα όρια 

χρηματοδότησης και δαπανών της 

προεκλογικής εκστρατείας αποσκοπούν 

στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους 

τους υποψηφίους. Ωστόσο, η ικανότητα 

των αντιπάλων να ανταγωνιστούν σε 

ισότιμη βάση περιορίστηκε σημαντικά από 

τις υπερβολικές δαπάνες της κυβέρνησης 

για τις δημόσιες ενημερωτικές διαφημίσεις 

που ενίσχυαν το προεκλογικό μήνυμα του 

κυβερνητικού συνασπισμού. Εκφραζόταν 

επίσης ανησυχία σχετικά με την 

(10)  Στην έκθεσή της, που εγκρίθηκε 

στις 27 Ιουνίου 2018, η περιορισμένη 

αποστολή εκλογικών παρατηρητών της 

Υπηρεσίας Δημοκρατικών Θεσμών και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ 

αναφέρει ότι η τεχνική διαχείριση των 

εκλογών ήταν επαγγελματική και 

διαφανής, και ότι τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και ελευθερίες τηρήθηκαν εν 

γένει αλλά ασκήθηκαν σε δυσμενές κλίμα. 

Η εκλογική διοίκηση εκπλήρωσε την 

αποστολή της με επαγγελματισμό και 

διαφάνεια, έχαιρε συνολικής εμπιστοσύνης 

μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και η 

γενική εντύπωση ήταν ότι ήταν 

αμερόληπτη. Η εκστρατεία ήταν έντονη, 

αλλά η εχθρική και εκφοβιστική ρητορική 

περιόρισε τα περιθώρια για ουσιαστικό 

διάλογο και τη δυνατότητα των 

ψηφοφόρων να προβούν σε τεκμηριωμένη 

επιλογή. Τα ανώτατα όρια 

χρηματοδότησης και δαπανών της 

προεκλογικής εκστρατείας αποσκοπούσαν 

στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους 

τους υποψηφίους. Ωστόσο, η ικανότητα 

των αντιπάλων να ανταγωνιστούν σε 

ισότιμη βάση περιορίστηκε σημαντικά από 

τις υπερβολικές δαπάνες της κυβέρνησης 

για τις δημόσιες ενημερωτικές διαφημίσεις 

που ενίσχυαν το προεκλογικό μήνυμα του 

κυβερνητικού συνασπισμού. Χωρίς καμία 

υποχρέωση υποβολής στοιχείων έως και 
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οριοθέτηση των μονοεδρικών εκλογικών 

περιφερειών. Παρόμοιες ανησυχίες 

εκφράστηκαν και στην κοινή γνωμοδότηση 

σχετικά με την πράξη για την ανάδειξη των 

μελών του κοινοβουλίου της Ουγγαρίας, 

που εξέδωσαν η Επιτροπή της Βενετίας και 

το Συμβούλιο για Δημοκρατικές Εκλογές 

στις 18 Ιουνίου 2012, όπου αναφέρεται ότι 

η οριοθέτηση των εκλογικών περιφερειών 

πρέπει να γίνεται με διαφάνεια και 

επαγγελματισμό, με αντικειμενική και 

αμερόληπτη διαδικασία, δηλαδή με 

αποφυγή βραχυπρόθεσμων πολιτικών 

στόχων (gerrymandering). 

μετά τις εκλογές, οι ψηφοφόροι πράγματι 

δεν διέθεταν καμία πληροφορία σχετικά 

με τη χρηματοδότηση των προεκλογικών 

εκστρατειών, που είναι το κλειδί για μια 

τεκμηριωμένη επιλογή. Εκφραζόταν 

επίσης ανησυχία σχετικά με την 

οριοθέτηση των μονοεδρικών εκλογικών 

περιφερειών. Παρόμοιες ανησυχίες 

εκφράστηκαν και στην κοινή γνωμοδότηση 

σχετικά με την πράξη για την ανάδειξη των 

μελών του κοινοβουλίου της Ουγγαρίας, 

που εξέδωσαν η Επιτροπή της Βενετίας και 

το Συμβούλιο για Δημοκρατικές Εκλογές 

στις 18 Ιουνίου 2012, όπου αναφέρεται ότι 

η οριοθέτηση των εκλογικών περιφερειών 

πρέπει να γίνεται με διαφάνεια και 

επαγγελματισμό, με αντικειμενική και 

αμερόληπτη διαδικασία, δηλαδή με 

αποφυγή βραχυπρόθεσμων πολιτικών 

στόχων (gerrymandering). 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

(21)  Στα προκαταρκτικά πορίσματα 

και συμπεράσματά της, στις 9 Απριλίου 

2018, η περιορισμένη αποστολή 

παρακολούθησης εκλογών του Γραφείου 

Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η περιορισμένη 

παρακολούθηση των δαπανών για 

προεκλογικές εκστρατείες και η απουσία 

λεπτομερών εκθέσεων σχετικά με τις 

χρηματοδοτικές πηγές πριν από τις εκλογές 

υποβαθμίζει τη διαφάνεια της 

χρηματοδότησης της εκστρατείας και τη 

δυνατότητα των ψηφοφόρων να προβούν 

σε ενημερωμένη επιλογή, σε αντίθεση με 

τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ και με τα 

διεθνή πρότυπα. Η ισχύουσα νομοθεσία 

ορίζει έναν μηχανισμό παρακολούθησης 

και κατασταλτικού ελέγχου. Η κρατική 

Ελεγκτική Υπηρεσία έχει την 

αρμοδιότητα να παρακολουθεί και να 

ελέγχει κατά πόσο τηρήθηκαν οι νομικές 

απαιτήσεις. Τα προκαταρκτικά 

πορίσματα και συμπεράσματα δεν 

περιλάμβαναν την επίσημη έκθεση 

ελέγχου της κρατικής Ελεγκτικής 

Υπηρεσίας (της αρχής επιβολής για τις 

κρατικές ενισχύσεις) όσον αφορά τις 

κοινοβουλευτικές εκλογές του 2018, 

επειδή τότε δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. 

(21) Στην έκθεσή της, που εγκρίθηκε 

στις 27 Ιουνίου 2018, η περιορισμένη 

αποστολή παρακολούθησης εκλογών του 

Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

περιορισμένη παρακολούθηση των 

δαπανών για προεκλογικές εκστρατείες και 

η απουσία λεπτομερών εκθέσεων σχετικά 

με τις χρηματοδοτικές πηγές πριν από τις 

εκλογές υποβαθμίζει τη διαφάνεια της 

χρηματοδότησης της εκστρατείας και τη 

δυνατότητα των ψηφοφόρων να προβούν 

σε ενημερωμένη επιλογή, σε αντίθεση με 

τις διεθνείς δεσμεύσεις και την ορθή 

πρακτική. Η κρατική Ελεγκτική Υπηρεσία 

έχει την αρμοδιότητα να παρακολουθεί και 

να ελέγχει κατά πόσο τηρήθηκαν οι 

νομικές απαιτήσεις. Η έκθεση δεν 

περιλάμβανε την επίσημη έκθεση ελέγχου 

της κρατικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας (της 

αρχής επιβολής για τις κρατικές 

ενισχύσεις) όσον αφορά τις 

κοινοβουλευτικές εκλογές του 2018, 

επειδή τότε δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

(30)  Στα προκαταρκτικά πορίσματα 

και συμπεράσματά της, που εγκρίθηκαν 

στις 9 Απριλίου 2018, η περιορισμένη 

αποστολή παρακολούθησης εκλογών του 

Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ για 

την παρακολούθηση των 

κοινοβουλευτικών εκλογών του 2018 στην 

Ουγγαρία ανέφερε ότι η πρόσβαση στις 

πληροφορίες, καθώς και η ελευθερία των 

μέσων ενημέρωσης και η ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι έχουν περιοριστεί, μεταξύ 

άλλων από τις πρόσφατες νομοθετικές 

αλλαγές, και ότι η κάλυψη της εκστρατείας 

ήταν εκτεταμένη αλλά διακρινόταν από 

έντονη πόλωση και έλλειψη κριτικής 

ανάλυσης. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός 

φορέας εκπλήρωσε την εντολή του να 

παράσχει ελεύθερο χρόνο στους 

διαγωνιζόμενους, αλλά οι ειδήσεις του και 

η συντακτική παραγωγή του ευνόησαν 

σαφώς τον κυβερνητικό συνασπισμό, 

πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με τα 

διεθνή πρότυπα. Οι περισσότεροι ιδιωτικοί 

ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ήταν 

μεροληπτικοί στην κάλυψή τους, είτε υπέρ 

της κυβέρνησης είτε υπέρ των κομμάτων 

της αντιπολίτευσης. Τα διαδικτυακά μέσα 

παρείχαν μια πλατφόρμα για 

πλουραλιστικό πολιτικό διάλογο 

επικεντρωμένο σε συγκεκριμένα ζητήματα. 

(30)  Στην έκθεσή της, που εγκρίθηκε 

στις 27 Ιουνίου 2018, η περιορισμένη 

αποστολή παρακολούθησης εκλογών του 

Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ για 

την παρακολούθηση των 

κοινοβουλευτικών εκλογών του 2018 στην 

Ουγγαρία ανέφερε ότι η πρόσβαση στις 

πληροφορίες, καθώς και η ελευθερία των 

μέσων ενημέρωσης και η ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι έχουν περιοριστεί, μεταξύ 

άλλων από τις πρόσφατες νομοθετικές 

αλλαγές, και ότι η κάλυψη της εκστρατείας 

ήταν εκτεταμένη αλλά διακρινόταν από 

έντονη πόλωση και έλλειψη κριτικής 

ανάλυσης λόγω της πολιτικοποίησης της 

κυριότητας των μέσων ενημέρωσης και 

της πληθώρας διαφημιστικών 

εκστρατειών υπέρ της κυβέρνησης. Ο 

δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας 

εκπλήρωσε την εντολή του να παράσχει 

ελεύθερο χρόνο στους διαγωνιζόμενους, 

αλλά οι ειδήσεις του και η συντακτική 

παραγωγή του ευνόησαν σαφώς τον 

κυβερνητικό συνασπισμό, πράγμα 

αντίθετο προς τα διεθνή πρότυπα. Οι 

περισσότεροι ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί 

φορείς ήταν μεροληπτικοί στην κάλυψή 

τους συντάχθηκαν είτε με την κυβέρνηση 

είτε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. 

Τα διαδικτυακά μέσα παρείχαν μια 
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Επιπλέον, σημείωνε ότι η πολιτικοποίηση 

της κυριότητας, σε συνδυασμό με έναν 

περιοριστικό νομικό πλαίσιο, είχε 

αρνητικό αντίκτυπο στην συντακτική 

ελευθερία, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση 

των ψηφοφόρων σε πλουραλιστική 

ενημέρωση. Ανέφερε επίσης ότι οι 

τροποποιήσεις εισήγαγαν αδικαιολόγητους 

περιορισμούς στην πρόσβαση στις 

πληροφορίες, διευρύνοντας τον ορισμό 

των πληροφοριών που δεν υπόκεινται σε 

γνωστοποίηση και αυξάνοντας το τέλος για 

τον χειρισμό των αιτήσεων παροχής 

πληροφοριών. 

πλατφόρμα για πλουραλιστικό πολιτικό 

διάλογο επικεντρωμένο σε συγκεκριμένα 

ζητήματα. Επιπλέον, σημείωνε ότι η 

πολιτικοποίηση της κυριότητας, σε 

συνδυασμό με έναν περιοριστικό νομικό 

πλαίσιο και την απουσία ανεξάρτητου 

ρυθμιστικού φορέα για τα μέσα 

ενημέρωσης, είχε αρνητικό αντίκτυπο 

στην συντακτική ελευθερία, 

δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των 

ψηφοφόρων σε πλουραλιστική ενημέρωση. 

Ανέφερε επίσης ότι οι τροποποιήσεις 

εισήγαγαν αδικαιολόγητους περιορισμούς 

στην πρόσβαση στις πληροφορίες, 

διευρύνοντας τον ορισμό των 

πληροφοριών που δεν υπόκεινται σε 

γνωστοποίηση και αυξάνοντας το τέλος για 

τον χειρισμό των αιτήσεων παροχής 

πληροφοριών. 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

(44)  Στις 29 Μαΐου 2018, η ουγγρική 

κυβέρνηση υπέβαλε σχέδιο νόμου για την 

τροποποίηση ορισμένων νόμων που 

σχετίζονται με μέτρα για την 

καταπολέμηση της παράνομης 

μετανάστευσης (T/333). Το σχέδιο αυτό 

αποτελεί αναθεωρημένη έκδοση της 

προηγούμενης νομοθετικής δέσμης και 

προτείνει ποινικές κυρώσεις για τη 

«διευκόλυνση της παράνομης 

μετανάστευσης». Την ίδια ημέρα, το 

Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 

ζήτησε να αποσυρθεί η πρόταση και 

εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός 

ότι οι προτάσεις αυτές, εάν εγκριθούν, θα 

στερήσουν από ανθρώπους που 

αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες 

τους κρίσιμης σημασίας βοήθεια και 

υπηρεσίες, και θα υποδαυλίσει έναν 

εντονότερο δημόσιο λόγο και αυξανόμενες 

ξενοφοβικές τάσεις. Την 1η Ιουνίου 2018, 

ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέφρασε 

παρόμοιες ανησυχίες. Στις 31 Μαΐου 2018, 

ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών 

Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης επιβεβαίωσε το 

αίτημα για γνωμοδότηση της Επιτροπής 

της Βενετίας σχετικά με τη νέα πρόταση. 

(44)  Στις 29 Μαΐου 2018, η ουγγρική 

κυβέρνηση υπέβαλε σχέδιο νόμου για την 

τροποποίηση ορισμένων νόμων που 

σχετίζονται με μέτρα για την 

καταπολέμηση της παράνομης 

μετανάστευσης (T/333). Το σχέδιο αυτό 

αποτελεί αναθεωρημένη έκδοση της 

προηγούμενης νομοθετικής δέσμης και 

προτείνει ποινικές κυρώσεις για τη 

«διευκόλυνση της παράνομης 

μετανάστευσης». Την ίδια ημέρα, το 

Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 

ζήτησε να αποσυρθεί η πρόταση και 

εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός 

ότι οι προτάσεις αυτές, εάν εγκριθούν, θα 

στερήσουν από ανθρώπους που 

αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες 

τους κρίσιμης σημασίας βοήθεια και 

υπηρεσίες, και θα υποδαυλίσει έναν 

εντονότερο δημόσιο λόγο και αυξανόμενες 

ξενοφοβικές τάσεις. Την 1η Ιουνίου 2018, 

ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέφρασε 

παρόμοιες ανησυχίες. Στις 31 Μαΐου 2018, 

ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών 

Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης επιβεβαίωσε το 

αίτημα για γνωμοδότηση της Επιτροπής 

της Βενετίας σχετικά με τη νέα πρόταση. 
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Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε στις 20 Ιουνίου 

2018, πριν από την έκδοση της γνώμης της 

Επιτροπής της Βενετίας. Στις 21 Ιουνίου 

2018, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα καταδίκασε την 

απόφαση του ουγγρικού κοινοβουλίου. 

Στις 22 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή της 

Βενετίας και η Υπηρεσία για τους 

δημοκρατικούς θεσμούς και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα του ΟΑΣΕ ανέφεραν ότι η 

διάταξη περί ποινικής ευθύνης μπορεί να 

οδηγήσει στην παύση οργανωτικής και 

εκφραστικής δραστηριότητας και 

παραβιάζει το δικαίωμα στην ελευθερία 

του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης και, 

συνεπώς, θα πρέπει να ακυρωθεί. 

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκς στις 20 Ιουνίου 

2018, πριν από την έκδοση της γνώμης της 

Επιτροπής της Βενετίας. Στις 21 Ιουνίου 

2018, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα καταδίκασε την 

απόφαση του ουγγρικού κοινοβουλίου. 

Στις 22 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή της 

Βενετίας και η Υπηρεσία για τους 

δημοκρατικούς θεσμούς και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα του ΟΑΣΕ ανέφεραν ότι η 

διάταξη περί ποινικής ευθύνης μπορεί να 

οδηγήσει στην παύση οργανωτικής και 

εκφραστικής δραστηριότητας και 

παραβιάζει το δικαίωμα στην ελευθερία 

του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης και, 

συνεπώς, θα πρέπει να ακυρωθεί. Στις 19 

Ιουλίου 2018, η Επιτροπή απέστειλε 

προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία 

σχετικά με τη νέα νομοθεσία η οποία 

ποινικοποιεί δραστηριότητες που 

υποστηρίζουν τις αιτήσεις ασύλου και 

παραμονής και περιστέλλει περαιτέρω το 

δικαίωμα στην αίτηση ασύλου. 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

(45)  Στις 17-27 Μαΐου 2016, η ομάδα 

εργασίας του ΟΗΕ σχετικά με τις 

διακρίσεις σε βάρος των γυναικών στη 

νομοθεσία και στην πράξη, επισκέφθηκε 

την Ουγγαρία. Στην έκθεσή της, η ομάδα 

εργασίας ανέφερε ότι μια συντηρητική 

μορφή οικογένειας, της οποίας η 

προστασία κατοχυρώνεται ως ουσιώδης 

για την εθνική επιβίωση, δεν πρέπει να 

τίθεται σε άνιση ισορροπία με τα πολιτικά, 

οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα και 

τη χειραφέτηση των γυναικών. Η ομάδα 

εργασίας επισήμανε επίσης ότι το 

δικαίωμα των γυναικών στην ισότητα δεν 

μπορεί να θεωρείται μόνο υπό το πρίσμα 

της προστασίας ευάλωτων ομάδων, μαζί με 

τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα 

με αναπηρίες, δεδομένου ότι οι γυναίκες 

είναι απολύτως συνδεδεμένες με το σύνολο 

των εν λόγω ομάδων. Τα νέα σχολικά 

βιβλία εξακολουθούν να περιέχουν 

στερεότυπα σχετικά με το φύλο, που 

απεικονίζουν τις γυναίκες κυρίως ως 

μητέρες και συζύγους και, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, απεικονίζουν τις μητέρες ως 

λιγότερο ευφυείς από τους πατέρες. Από 

την άλλη πλευρά, η ομάδα εργασίας 

αναγνώρισε τις προσπάθειες της ουγγρικής 

κυβέρνησης να ενισχύσει τη συμφιλίωση 

επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής με 

τη θέσπιση γενναιόδωρων παροχών στο 

(45)  Στις 17-27 Μαΐου 2016, η ομάδα 

εργασίας του ΟΗΕ σχετικά με τις 

διακρίσεις σε βάρος των γυναικών στη 

νομοθεσία και στην πράξη, επισκέφθηκε 

την Ουγγαρία. Στην έκθεσή της, η ομάδα 

εργασίας ανέφερε ότι μια συντηρητική 

μορφή οικογένειας, της οποίας η 

προστασία κατοχυρώνεται ως ουσιώδης 

για την εθνική επιβίωση, δεν πρέπει να 

τίθεται σε άνιση ισορροπία με τα πολιτικά, 

οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα και 

τη χειραφέτηση των γυναικών. Η ομάδα 

εργασίας επισήμανε επίσης ότι το 

δικαίωμα των γυναικών στην ισότητα δεν 

μπορεί να θεωρείται μόνο υπό το πρίσμα 

της προστασίας ευάλωτων ομάδων, μαζί με 

τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα 

με αναπηρίες, δεδομένου ότι οι γυναίκες 

είναι απολύτως συνδεδεμένες με το σύνολο 

των εν λόγω ομάδων. Τα νέα σχολικά 

βιβλία εξακολουθούν να περιέχουν 

στερεότυπα σχετικά με το φύλο, που 

απεικονίζουν τις γυναίκες κυρίως ως 

μητέρες και συζύγους και, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, απεικονίζουν τις μητέρες ως 

λιγότερο ευφυείς από τους πατέρες. Από 

την άλλη πλευρά, η ομάδα εργασίας 

αναγνώρισε τις προσπάθειες της ουγγρικής 

κυβέρνησης να ενισχύσει τη συμφιλίωση 

επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής με 

τη θέσπιση γενναιόδωρων παροχών στο 



 

AM\1162308EL.docx  PE624.068v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

σύστημα στήριξης της οικογένειας και σε 

σχέση με την προσχολική εκπαίδευση και 

φροντίδα. Στα προκαταρκτικά πορίσματα 

και τα συμπεράσματά της που εγκρίθηκαν 

στις 9 Απριλίου 2018, η περιορισμένη 

αποστολή εκλογικών παρατηρητών του 

Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ για 

τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2018 

ανέφερε ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να 

υποεκπροσωπούνται στην πολιτική ζωή 

και ότι δεν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις 

για την προώθηση της ισότητας των φύλων 

στο εκλογικό πλαίσιο. Παρά το γεγονός ότι 

ένα μεγάλο κόμμα τοποθέτησε μια γυναίκα 

στην κορυφή της εθνικής λίστας του και 

ορισμένα μέρη αντιμετώπισαν ζητήματα 

ισότητας των φύλων στα προγράμματά 

τους, η χειραφέτηση των γυναικών είχε 

ελάχιστη απήχηση ως ζήτημα εκστρατείας, 

ακόμα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

σύστημα στήριξης της οικογένειας και σε 

σχέση με την προσχολική εκπαίδευση και 

φροντίδα. Στην έκθεσή της, που εγκρίθηκε 

στις 27 Ιουνίου 2018, η περιορισμένη 

αποστολή εκλογικών παρατηρητών του 

Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ για 

τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2018 

ανέφερε ότι οι γυναίκες 

υποεκπροσωπούνται στην πολιτική ζωή 

και ότι δεν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις 

για την προώθηση της ισότητας των φύλων 

στις εκλογές. Παρά το γεγονός ότι ένα 

μεγάλο κόμμα τοποθέτησε μια γυναίκα 

στην κορυφή της εθνικής λίστας του και 

ορισμένα μέρη αντιμετώπισαν ζητήματα 

ισότητας των φύλων στα προγράμματά 

τους, η χειραφέτηση των γυναικών είχε 

ελάχιστη απήχηση ως ζήτημα εκστρατείας, 

ακόμα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
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 (65α)  Στα μέσα Αυγούστου 2018, οι 

μεταναστευτικές αρχές σταμάτησαν να 

παρέχουν τρόφιμα σε ενήλικους αιτούντες 

άσυλο οι οποίοι είχαν προσβάλει 

αποφάσεις απόρριψης της αίτησης 

ενώπιον των δικαστηρίων. Πολλοί 

αιτούντες άσυλο χρειάστηκε να ζητήσουν 

τη λήψη προσωρινών μέτρων από το 

ΕΔΑΔ για να αρχίσουν να λαμβάνουν 

γεύματα. Το ΕΔΔΑ επέβαλε προσωρινά 

μέτρα σε δύο υποθέσεις στις 10 

Αυγούστου 2018 και σε μια τρίτη 

υπόθεση στις 16 Αυγούστου 2018 και 

διέταξε την παροχή τροφίμων στους 

αιτούντες. Οι ουγγρικές αρχές 

συμμορφώθηκαν με τις αποφάσεις. 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

(69)  Στις 7 Δεκεμβρίου 2017, η 

Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στη 

διαδικασία επί παραβάσει κατά της 

Ουγγαρίας σχετικά με τη νομοθεσία της 

περί ασύλου, αποστέλλοντας 

αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή θεωρεί 

ότι η ουγγρική νομοθεσία δεν 

συμμορφώνεται με το δίκαιο της Ένωσης, 

και ιδίως με τις οδηγίες 2013/32/ΕΕ1, 

2008/115/ΕΚ2 και 2013/33/ΕΕ3 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, καθώς και με διάφορες 

διατάξεις του Χάρτη. 

(69)  Στις 7 Δεκεμβρίου 2017, η 

Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στη 

διαδικασία επί παραβάσει κατά της 

Ουγγαρίας σχετικά με τη νομοθεσία της 

περί ασύλου, αποστέλλοντας 

αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή θεωρεί 

ότι η ουγγρική νομοθεσία δεν 

συμμορφώνεται με το δίκαιο της Ένωσης, 

και ιδίως με τις οδηγίες 2013/32/ΕΕ1, 

2008/115/ΕΚ2 και 2013/33/ΕΕ3 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, καθώς και με διάφορες 

διατάξεις του Χάρτη. Στις 19 Ιουλίου 

2018, η Επιτροπή αποφάσισε να 

παραπέμψει την Ουγγαρία στο 

Δικαστήριο λόγω μη συμμόρφωσης της 

νομοθεσίας της περί ασύλου και 

επιστροφής με το δίκαιο της Ένωσης. 

_______________________ _______________________ 

1 Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές 

διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 

του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 

(αναδιατύπωση) (ΕΕ L 180, 29.6.2013, σ. 

60). 

1 Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές 

διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 

του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 

(αναδιατύπωση) (ΕΕ L 180, 29.6.2013, σ. 

60). 

2 Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους 

κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα 

2 Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους 

κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα 
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κράτη μέλη για την επιστροφή των 

παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών (ΕΕ L 348, 24.12.2008, σ. 98). 

κράτη μέλη για την επιστροφή των 

παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών (ΕΕ L 348, 24.12.2008, σ. 98). 

3 Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις 

απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων 

διεθνή προστασία (ΕΕ L 180, 29.6.2013, σ. 

96). 

3 Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις 

απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων 

διεθνή προστασία (ΕΕ L 180, 29.6.2013, σ. 

96). 

Or. en 

 

 


